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•Første gang på dansk, men en populær forfatter især i Nordeuropa
•Vandt prisen Festival of Romance Romantic Reader Award i 2013     

Da hendes bedstemor, som bor meget ensomt, bliver for gammel og skrøbelig til at leve alene, flytter
Gabriella Blythe ind i hytten ved vandet, som i årtier har været hendes bedstemors hjem. Engang en berømt
og feteret kunstner, nærmer Jaunty sig livets slutning, men hun er voldsomt plaget af begivenheder i sin

fortid, især hændelser, der foregik under krigen, som hun var involveret i både i Frankrig og England.  Jaunty
er begyndt at skrive sin livshistorie, men det er smertefuldt at huske tilbage . og skrivningen går langsomt og
tager tid - noget Jaunty ikke har for meget af. Samtidig strander en fremmed i en storm og søger hjælp hos de

to kvinder. Finn har arvet en smuk akvarel af en hytte ved vandet, og dette har ført ham til det smukke
Cornwall. Finn begynder at samle på spor af maleriet og dets fortid, og han bliver trukket ind i Gabes og

Jauntys liv.
Langsomt oprulles den sande historie om svigt og bedrag, venskaber og kærlighed - en bemærkelsesværdig

historie om identitet og forræderi.  

Liz Fenwick er født i Massachusetts og har boet mange steder rundt omkring på kloden, men har nu slået sig
ned i Dubai med sin mand og to katte. Hun er mor til tre børn. Hun besøgte Cornwall første gang i 1989 og
købte et hus der syv år senere. Hun siger, at selv om hun bor i Dubai, hører hendes hjerte til i Cornwall, hvor

hun finder inspiration og ro til at skrive sine mange romaner, hvoraf flere foregår i Cornwall  
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